
3. Спонсор фестивалю. 
Внесок – 1 000 гривень. 

- внесення інформації на внутрішню 
сторінку карти центральної частини 
міста; 

- Ваші координати, логотип в каталозі 
„Культура і туризм Карпатського 
регіону”; 

- розміщення інформації на Інтернет-
сторінці Ради в рубриці „Партнери” 
протягом року з моменту укладення 
угоди 

- розміщення бігбордів спонсора протягом 
роботи фестивалю у місцях його 
проведення  

- розповсюдження матеріалів спонсора 
серед учасників та гостей фестивалю 

 
4. Спонсор фестивалю. 

Внесок – 300 гривень. 
- внесення інформації на внутрішню 

сторінку карти центральної частини 
міста; 

- Ваш логотип в каталозі „Культура і 
туризм Карпатського регіону”; 

- розміщення інформації на Інтернет-
сторінці Ради в рубриці „Партнери” 
протягом року з моменту укладення 
угоди 

 
5. Інформація про членів Ради та РТІЦ-у 
розміщується в каталозі „Культура і туризм 
Карпатського регіону” безкоштовно.  

З приводу Вашого зацікавлення у підтримці 
проведення фестивалю, просимо 

звертатися: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рада з туризму Карпатського регіону 
вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ 

тел. 0342 551856 
 

e-mail: ctb@trade.gov.if.ua 
www.tourism-carpathian.com.ua 

 
 
 
 
 
 
 
 

Регіональний  
туристично-інформаційний центр 

вул. Галицька, 4-а,м. Івано-Франківськ 
тел. 0342 502474 

 
 
*термін проведення фестивалю може бути змінено 
 
 

 

Рада з туризму Карпатського регіону 
Регіональний туристично-інформаційний центр 

Асоціація економічного розвитку  
Івано-Франківщини 

Фонд Євразія 
 
 
 
 

ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ  
ПЕРШОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-11 вересня 2005 року 
м. Івано-Франківськ 

 

 

 



Шановні Друзі! 
 

Рада з туризму Карпатського регіону спільно з 
Асоціацією економічного розвитку Івано-
Франківщини та Регіональним туристично-
інформаційним центром планує 10-11 вересня 
2005 року проведення Першого регіонального 
фестивалю “Карпатський вернісаж”.  
Метою фестивалю є популяризація народних 

традицій та культури регіону, представлення 
таких ремесел як різьба по дереву, ткацтво, 
вишивка, писанкарство, ковальство, гончарство, 
лозоплетіння, твори художнього мистецтва, 
ліжникарство та інші.  
У вернісажі візьмуть участь народній майстри, 

умільці та виробники сувенірної продукції. 
Місцем проведення фестивалю обрані майдан 
Шептицького, площа Ринок та прилеглі вулиці. 

“Карпатський вернісаж” у нашій області 
дозволить її мешканцям та гостям ознайомитися 
із народними ремеслами та традиційними 
промислами, сприятиме збереженню культурної 
самобутності краю, і дасть поштовх для 
щорічного заходу, учасниками якого будуть 
представники Карпатського регіону Польщі, 
Словаччини, Румунії та Угорщини.  
Запрошуємо Вас долучитися до організації 

фестивалю та по можливості надати 
спонсорську допомогу на його проведення за 
найбільш прийнятним для Вас варіантом. 
Користуючись нагодою, засвідчуємо свою 

повагу та сподівання, що спільними зусиллями 
ми зможемо покращити імідж Карпатського 
регіону і вплинути на розвиток як культури, так 
і приватного бізнесу Івано-Франківщини.  
 
З повагою 

Наталія Гасюк  
  Виконавчий директор Ради 

     
 

1. Генеральний спонсор – партнер та спів-
організатор фестивалю.  
Внесок – 10 000 гривень.  

- зазначення у всіх матеріалах (прес-релізи, 
статті та матеріали в ЗМІ, афіші, друковані 
видання, брошури) про “Карпатський 
Вернісаж” інформації  про партнерство в 
організації та проведенні фестивалю; 

- розміщення логотипу генерального 
спонсора на титульній сторінці карти 
центральної частини міста та розміщення 
інформації про спонсора на внутрішній 
сторінці карти, яка буде видана до 
фестивалю, наклад – 1000, формат А-2; 

- розміщення рекламної сторінки спонсора 
на першій сторінці внутрішньої 
обкладинки повноколірного каталогу 
„Культура і туризм Карпатського регіону”, 
який буде виданий у листопаді 2005 року, 
наклад – 1000, формат А-5 

- розміщення інформації/банера на Інтернет-
сторінці Ради в рубриці „Партнери” 
протягом року з моменту укладення угоди 

- розміщення банерів спонсора протягом 
роботи фестивалю у місцях його 
проведення  

- розповсюдження рекламних матеріалів 
спонсора серед членів та партнерів Ради, 
через Регіональний туристично-
інформаційний центр та протягом інших 
заходів, які проводяться за участі 
представників Ради (в т.ч. засідання 
партнерів організації, виставки тощо) 

- розповсюдження матеріалів спонсора серед 
учасників та гостей фестивалю 

 

 
2. Спонсор фестивалю. 

Внесок – 3 000 гривень. 
- внесення інформації на внутрішню 

сторінку карти центральної частини 
міста; 

- розміщення рекламної сторінки спонсора 
повноколірному каталозі „Культура і 
туризм Карпатського регіону”; 

- зазначення у матеріалах (прес-релізи, 
афіши, друковані видання, брошури) про 
“Карпатський Вернісаж” інформації  про 
спонсора 

- розміщення інформації на Інтернет-
сторінці Ради в рубриці „Партнери” 
протягом року з моменту укладення 
угоди 

- розміщення банерів спонсора протягом 
роботи фестивалю у місцях його 
проведення  

- розповсюдження рекламних матеріалів 
спонсора серед членів та партнерів Ради, 
через Регіональний туристично-
інформаційний центр та протягом інших 
заходів, які проводяться за участі 
представників Ради (в т.ч. засідання 
партнерів організації, виставки тощо)  

- розповсюдження матеріалів спонсора 
серед учасників та гостей фестивалю 

 
 
 
 
 

 


